HJÆLP SØGES
med at bevare Dansk Folkebådsklubs
meget tidlige klubdokumenter for eftertiden.

”Dansk Folkebådsklub blev startet den 9. oktober 1950 på en stiftende
generalforsamling i sejlklubben "Sundets" klubhus på initiativ af en kreds af
folkebådssejlere. Klubbens formål er at styrke sammenholdet blandt folkebådssejlere
ved at samle dem i en landsforening”.
Hele klubbens historie ligger gemt i de mange generalforsamlings- og
bestyrelsesmødereferater, samt notater og korrespondance fra stiftelsen i 1950 til i
nyere tid, hvor IT’s indtog i hverdagen gjorde digital opbevaring mulig. Klubben fik
omkring år 2000 en hjemmeside på initiativ af daværende formand John Laugesen. I
Arkivet på www.folkebaad.dk ses div. referater fra GF og B-møder startende
henholdsvis i 2005 og 2002 ,samt andre bevaringsværdige notater, dokumenter og
lignende indtil d.d.
Alt sammen vedligeholdt og opdateret over årene af først John Laugesen og siden 2003
af webmaster Finn Hartvig.
Så den del af klubbens historie findes digitalt, og passer vi på den del og bevarer den
sikkert digitalt, således, at man fortsat kan have adgang til denne store datamængde,
har klubben et enestående digitalt historisk arkiv fra ca. 2000 til dags dato.
Men, hvad med alt det der ligger som papirdokumentation i 3 flyttekasser hos den til
enhver tid siddende formand?
Det er jo klubbens historie fra stiftelsen i 1952 til ca. år 2000. Den må vi jo ikke miste.
Den skal digitaliseres på en eller anden måde, har bestyrelsen besluttet, så hele
klubbens samlede historie bevares digitalt for eftertiden.
Den opgave er lidt uoverskuelig for en siddende formand og bestyrelse. Dertil er den
daglige drift af virksomheden Dansk Folkebådsklub for vigtig til at også en
digitaliseringsopgave lægges oveni.
Så tilbud om HJÆLP søges fra 1 eller flere personer med kendskab til kvalitetsmæssig
korrekt scanning og katalogisering af dokumenter, billeder og andre vigtige ting, der
skal bevares digitalt.
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